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VELOX Foam EXTRA - do mycia i szybkiej dezynfekcji
delikatnych powierzchni 1L
 

Cena: 29,00 pln

Opis słownikowy

Pojemność 1L

Producent MEDISEPT

Opis produktu
 

 

Bezalkoholowa Velox® Foam Extra pianka zalecana do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów
medycznych i różnorodnych powierzchni w domach opieki, salonach fitness i SPA, gabinetach kosmetycznych i masażu.

 

 

Zastosowanie:

Produkt może być stosowany na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej,
sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów i lamp zabiegowych.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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W swoim składzie nie zawiera aldehydów i fosforanów, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. 

 

Zalecana do stosowania na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholu jak np. szkło akrylowe.

Posiada przyjemny, cytrusowy zapach.

Może być stosowany do powierzchni wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię
producenta sprzętu medycznego Famed.

 

Właściwości:

• działa już od 1 min. (na bakterie, grzyby, wirusy) i 5 min (na prątki gruźlicy)

• gotowa do użycia, bezalkoholowa pianka

• do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu

• wysoka redukcja ryzyka zakażenia

• daje szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni i odświeżenia

• wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe

• ekonomiczna w użyciu

 

 

Skład: substancja czynna w 100 g preparatu:
0,15 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, 0,14 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa-(2-(didecylmetyloamino)etylo)
-.omega.-hydroksy-,propanian (sól)

 

Pojemność: 1L (butelka ze spryskiwaczem)

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

